
mái&^&M ig$* 

Bétk 
A' Nápolyi Királyi Hízón kivül, Antal 

Clemens 9 Saxoniai Hertzeget is várják ide, 
kedves Hitvesével M. Theresia Fohertzeg-
Áíízonnyal, IL Leopold Király' öregebbik 
Leányával eggyüt-t. •—- Talám a' Modenái 
Hertzegis el fog jen i .— El lehet'gondolni, 
ha mi nem mondjuk is, hogy nagyok a' ké-
fzúletek, olly fok nagy Vendegeknek illendő 
fogadásokra. 

Hadik Hufzár Regementbéli Főhadnagy 
Gróf Hardek Fridrik Úr, a' minapában a' 
Prujfcujfal lett meg eggyezésnek hírét; 
közelebb pedig mmkRatificatioját •— maga 
V Pruff^iai Király által lett meg erősítését 
hozta meg. — Már mind a' mi Seregeink, 
mind a5 Prujf^iaiak bellyehb vonták mago
kat a' Szélekről. — Ki vágynak Népünk
ből jegyezve , a! pártos Belgák ellen kül
dendő Gyalogjaink és Lovasaink is. Ezek, 
egy két Reg. bel fognak állani; amazok pe
dig rg Bat. okból, a'Pattantyúsokon, Vadá-
fzokon V a' t. kivűl. 

Az tijjabb Luxenburgi Tudósítások fzerént, Jul. 
19-dikén 700 Pártosokat vertek víílza a' Maas vizén 
egy Bender Reg, béli Kompániánk, 's fél Svadron 
EJzterbázy Hufzárjaink. —~ 23-dikon, éppen' az esett 
506 Pártosokon, kik ellen nem volt több 75 embe
rünknél a' Bender Reg, jéböl* és 40 "Vaááfzainknál,— 
27-diken történt Sprimontnál (Limbürgban), hogy 
mihelyt meg fejtették 212 Pártosok, de Ligne Reg. ' 

i N béli 
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béli Kapit, d'Afper LV kormányozása alatt vélt 27 
Hufzárjainkat, 12 Granatérosaínkat, és 42 Gyalog
jainkat: úgy neki iramodtak, hogy tsak a' Buízárek 
érhették bé okét az erdőnél; holott is hatot közzülÖk 
le kafzaboltak, négyet pedig el fogtak. —-• Az efféle 
Történetekből mind a' tettzik k i , hogy a' Belgákkal 
eddig fe fok győzedelmet vetetett a' Báránnjok kevés 
Népünkön: minden bizonnyal még kevesebbet fog 
ezentúl vetetni, ha az ellenek ki rendelít Vitézeink 
mind bé fognak Eelgyiom'bci, takarodni. 

(Majd minden pártos Katonánál találtatik egy 
kis Tzédula, mellyen egy Bárány van ki formálva, 
*s következendő fórok olvastatnak: „ A' Jéfus Kriítus 
nevében, és az Ap. Ró'm. Sz. Vallásba vetett bizo
dalommal meg tellyesedve, bátran truttzolhattz min
den ellenséggel, *s vefzéílyékkel: mert ez a'Tzédula, 
á' tsudás Sz. Szakramer^ojnho^LJoajktei^zie^O ' •• —^ 

A' Török Szélekről jövő Tudósítások s 
mind meg annyi előre való Hírmondói az 
áldott Békeflegnek. Karauiból nevezeteden 
( Oláh OrJ\ághól) azt írják, hogy a Nagy-
Vezér még Juh aí-dikén meg hirdettette á* 
maga Seregének, hogy halál a* fején, a* ki 
a' Dunán Útú meréízel menni, 's valamelly 
ellenfégeskedésrs fog alkaimaroíTágot fzolgál-
tatni. — Tsendeííen is viselik magokat a' 
Törökök mindenütt: vaiaminthogy réfzünk-
rói is hasonlóképpen el kerülnek minden 
viüzálkodást. Coburg Fó* - Vezér is le tett 
a Feketegyetgyo UJJ Oftroma eránt való 
fzándékárói, 's parantsolatot /et t , hogy 
Buhuresthex. közelebb vonná magát, a' melly 

meg 



mégis lett még ]nl. ii-dikén. Most Sínt es
tiénél táborozik, Bukaresttel a óránnyira. 
A' Kormányozása alatt lévő Seregnek minden 
meíízebb állott Réízei is közelebb nyomultak 
nozzája. 

A5 T^ettin Vára* meg vételéről, 's az az t , 
Jal. ii-dikétol fogva meg előzött dol
gokról, következendő Tudósítást adott 
ki Aug. ii-dikén a* FÓ Hadi Tanáts: 
Jul. n-dikén, el kéfzíttetett MiriŐr Kap. 

des BiennesÚi az Elleníéghez ktg közelebb-
nyire egy kamaráját a* főid alatt lévő üreg
nek (Mina) , 's 2 mázsa puskaporral meg 
löketvén, fel vettette. Ez által, 8 ölnyi 
meg hágható tsorba esett a' Vár* külső falán, 
és holmi ágyúkhoz tartozó egyetmás is ve
tődött fel. — ia-diken, ki tifztíttatott feli
ből a' fel vettetés által bé omlott üreg; an-
nakutánna folytatták a' Minák' kéfzítését, *s 
az azok toraáttza' oltalmára, egy Flefchét 
( V betű forma Sántz) tsináltak. Az eífó 
Szakadatlanul esett; de azért még fem volt 
ízüneti a'VárV lövöldözésének. -— 13-dikon 
ki jött fzokása fzerént Táborából az Ellen-
fég, a' mi bal Szárnyunk előtt lévő síkra 
etetni; de úgy intézte a' dolgot, hogy foha 
Sem esett eggy ágyú lövetnyínéi közelebb 
Szélső Őrizeteinkhez. RéfzünkrŐl azon me
netelnek méllyebbre való tsinálásábany 's 
fzélesítésébfi dolgoztak, meJly a' Reduttol 
Cxjgankaberdo felé Szolgáit.' A' munkát 
igen Sajnoffá tette a' helynek kófziklás volta; 

N % egy-
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egyfzersmínd a' minák' tornáttza' kéSzítésé-
hez is hozzá latiak mind a' két óldairoi 9 
éjjel és nappal. E' felett, a' jobb Szárny 
előtt fekvő hegyen, éjjel egy Tsárcakot állí
tottak fel, meiiyböl az előbb ízoigáíó mene
teleket ízemmel lehetett tartani. Ezen na
pon tsak i emberünk kapott febet. — I l 
diken, délután négy $ fontos ágyúk Szállít
tattak a* tsorbitó Battériába, 's ugyan föga-
natoíían tüzeltek belőle a' külső Falra. -— 
Folyt £ miaák' kéfzítése is mind jobb', mind 
bal felől. A' 3-dik árkolásban, a1 gváditsu-
kat fasinázták bé. Délután, nagy í'zámmel 
visgálódóba indult az Ellenícg, aJ mi jobb, 
és bal Szárnyunk JVié: de nem_igeq férke-
zett közel fzélso ÖrizeTelrTEÍíezr^—~lNegy t i 
fogott Törököktől azt értette a' Haditái mes
ter ú r , hogy a' Várbélieknek meg határo
zott fzándékjok volna, a1 fzabaditásokra jött 
Basának meg izenni, hogy ütne reánk min
den késedelem nélkül; mivel ha azon egy 
viz-állójukat is el találnák rontani Bombáink, 
a'mellybol tarthatták még eddig-.'mogokat 
vizzel: úgy éppen nem állhatnák ki fok ideig 
fiz Oftromot. — Fjtfzaka újra egy Tsártákoc 
állitottak fel a'jobb Szárny feloi fekvő 'Sy&r 
marovát\ nevű hegynek oldalán. Egyebet 
nem is dolgozhattak a' nagy eíTŐ miá. Ez 
nap 3 embert vefztettünk. — if-diken, is
mét hozzá láttak réfzünkről a'külsŐ fal' lö
völdözéséhez ; a' $\amarováf%_ hegyén álló 
Tsánák körül Vágás kéfzítéséhez fogtak; a* 
minák' ásásában haladtak, és már a' belső 

fal 
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fal alá értek t, hanem a' Vár felé viv$ tsa-
vargós árkon nem dolgozhattak az eíTós ido 
miá. Del tájban, SxamdrovátT^ hegye felé 
nyomuk -íróit i ágyúval az Ellenfég^ 'sTsar-
tákunk. felé- repkett is egynéhány golyóbi
sokat: de a* mellyeknek íemmi láttatja nem 
vók; azért is magától viíTza lódult. Eggy 
emberünket ölt meg ez nap az ellenfég; a-
Ót pedig meg febesített. -—• rő-dikon, ki 
tifztíttattak az árkoiások , 's méilyebbekre 
ásattak; a* harmadik árkolás pedig kivülról 
Sp'Miyolforompókkal- eróísíttetett. —-. A* 
Mmiic ásásán rajta voltak éjjel és nappal, és 
a' belső fal alatt bal felöl egy 3 ölnyi tsavar* 
gós menetel kefzíttetett; a' külső falon nem 
tágítottak a' golyóbisok; és egy Pegovát^ 
nevú hegyen 4-dik Tsárták állíttatott fek 
Dél után, 400 emberrel nevekedett az El-
lenFég' Tábora, melly is a' bal Szárnyon, 
Kladusnit^a felé fzállott Táborba. — I l 
diken, f-dik Tsártákot állítottak fel az árko-
lásban, a' minák' tornáttzába való bé mene* 
tel7 oltalmára; minden egyéb munkához is 
derekaíTan hozzá láttak. Olly foganatoíim 
tüzeltek a5 dönió' és tsorbkó Battériákból, 
hogy 3 órákig tartott lövöldözésre» a' Vár* 
közepén állott Torony, félig; egy más ól* 
talom falakkal környül vett Torony J>edig 
egéflzen le omlott. A'Táborban álló Ellen* 
fég, mellynek ez nap ismét új fegíttsége 
érkezett, hátrább fzáilitotta a' maga fátorait, 
és azokat a* Kladus télé fzolgáíó hegyen 
vonta fel. Nyóltz emberünk kapott (ebet* 

*s 1 
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's i fofztatott meg életétől, r— rg-dikon, 
folyt as Minák5 kéfzitésén kiviM, azon kettős 
meneteleknek ásása is , mellyékhez jobb és 
bal felől kezdettek vók az előtt való éjjel, 
és a' baLfelől való egéíTzeii a' külső falig vi
tetett : pedig fzűntelen puskázott ki az El
lenfég a' Várból, 's hajigálta £ követ, hogy 
ezen munkát, valamint a' 3-dik árkoiásnak 
Spanyolforompókkai való erősítését is meg 
akadályoztathatná. De fem eggyik, fem 
másik tárgyra erányzott fzándékában nem 
boldogulhatott; 's nem is volt több i ember 
vefzteíégünknél; febet is tsak i kapott. — 
19-dikén is jól folyt az elóbbeni napi munka, 
és hogy a5 Minák* Kéfzkoit meg ne háborít* 
hafía az Ellenfég, jó formán rzéíba vették 
a' Várnak eggyik ólda44*Ji#txeYí1unk. HSTem 
esett el több eggy emberünknél* — aö-kon 
dél előtt ki jött., mint fzokott, Táborából 
az Ellenfég etetni: a' Mieink tsorbítgatták 
a* Vár5 falait, 's elébb elébb mentek a' Mi* 
Rák' kéízítésében. Délutánni $ órakor el 
küldött a' Kormányozó Generális Úr egy 
Záfzlótartót, és 7 Közembereket a' Gyulai'' 
fzabad Seregéből, két Önként ajánlkozott 
Preifc Reg. béli Közemberekkel eggyütt, 
hogy az Ingenieurek által kéfzíttetett mene
teleken kerefztül, tapodnának bé< a' Falak' 
tsorbáin a' Várba, 's a* magokkal vijendó 
gyújtó efzközökkel gyújtanák fel az ott ra
kásban á ló fát. Azonközben a' Kormányozó 
Generális Úr' Segédje^ Vár-asdíKórösiReg* 
béli Major Viefe Úr, a* Vár' nagy Kapuja-* 

hoz 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



# 5 g S ^ 5 © # 191 

hoz rendelt némelly Deutfchmeifter Reg. béli 
Szabadakaratíiakat, hogy ott véletlen lármát 
ütvén, erre az oldalra vonhaffák az Ellenfé-
ger. Ugyan azon időben, olly hafzonnal 
repítgették mozsaras Battériáink a* Bombá
kat, 's más efféle tűzi testeket a'Várba, hogy 

'fél óra alatt az egéíz Vár tűzben állott. —-
Már vize fem lévén aü Eilertfégnek, egéfz-
fzen meg tsüggedt, 's ki is akart egy ré.fze 
a' hátulsó Kapun leg ottan fzaladni a Tá
borba : de réfz ízerént öízve lövetett; réfz 
Szerént pedig viíFza revettexett. Haíznát kí
vánván a' Gen. Úr venni az Elleníeg' ijjedt-
légének: azonnal néhány Szabadakaratúak 
parantsolatot vettek, hogy a1 Várnak leg 
inkább meg rongált Falain próbálnának bé 
rontani; Oberftlieut. Gr. Gyulai Úr pedig 
egy Kompániájával, a' hámlsó Kapun.. •—-
Amazokat Major Viefe Úr vezette maga jó 
Szántából, kihez Pattantyús Főhádn. Gallott 
Úr önként kaptsolta magát .— Gr. Gyulai
nak az a* ízerentsétlenfége lett, hogy egy 
nagy kővel a' Várból meg hajtották (dobták). 
— Oberftlieut. Gr. Brandeis is jelen vóit 
a' Deutfchmeifter 3-dik Bat. jának két tsornó-
jával a' b-ajyivásban; valamint a' Kirzf^ky 
könnyűlovas Reg. béli Oberfter H. Lichten-
ftein János is , a' ki tsupán nagy fztvétöl in
díttatván, eggyesítette magát a' Sztbadaka-
ratúakka], 5s előttök ,adta- mind végig külö
nös bátorságának fzembeíünő jeleit.— A* 
Szabadakaraniaknak fegíttségekre rendeltet
tek a' Schrödcr Reg. jenek 15 a' Főhertzeg 
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Ferdinándénak pedig a Kompániái. Ezek 
után nyomult még 2L Sehroder Reg. béli 
Kap. SchmidKompániája is , melly átailyá-
ban, j különöffen pedig kebelebéli FÖhadn. 
Tartler Úr igen derekaíTan viselte magát. 
Major í^/e/e Úr ízereíitséflen meg hágta, as 

maga kormányozása alatt lévő Vitézekkel, 
bátor ellenzetté is a'Törökfég, a' Vár' tsor-
báit; és valami még eddig meg maradt az 
Eilenfég közzül, az, réfz fzerént le kafza* 
boltatott, -réfz fzerént pedig kézre kerítte-
tett. A' Szabadieregbéliek. urán , mindjárt 
másodikak voltak az Ing. Tiízt Urak, Major 
de Vaux Úr alatt, 's az Oftrom1 kezdetétől 
fogva mellettek nagy hafzonnaí fzöjgilt 
S^luini Reg. béli Alh&Ámgj-Quosdanovits 
Úrral eggyütt, a5 Vár5 tsorbái meg hágásá-
ban;..és be hatván a* Várba, leg ottan hoz
zá fogattak £ Sapörekkel, eggy oltalom
helynek fántzkosarakból való készíttetéséhez. 
— A' B a j v í v á s közben,, ki jöt t a'tá
borozó Eilenfég fekvő helyéből, 5s'a'Lovas-
fág ugyan bal, a' Gyalögíag ellenben jobb 
Szárnyunk felé indult fzerentsét próbálni; 
de amazt, bár feles fzámmal volt is , Major 
Knefevits' a1 maga fzabad Svadronja Hu* 
fzárjaival, V néhány Haubitzokkal viffza 
verte; a5 Gyalogfággal is hátat fordíttattak 
ágyújaink. -—Ezzel vége lett mindenestói 
fogva a' Viadalnak: és az EróíTég kezünkre 
bírt. De mivel a& egéiízen tűzben vóít, 's 
következésképpen az ott lévő puskapor tar
tó helyek miá (mellyek közzűl kettő fel is 

vető-' 
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verődött) nem lett volna tanátsos mindjárt 
beléje költözni: tehát azonközben 1 Redut,, 
's 1 Tsarták kkízíttetQtt az Ellenfég Tábora 
eránnyában, hogy ha próbát akarna Is ten
ni erről az oldalról az Elleafég:kéfz ellent
állásra találna. De mindjárt más nap reg
gel bontogatta fátorait az Ellenfég; és kis 
Ofztályokban eggy óráanyi földdel hátrább 
viflza vonta magát. —-A' Bajvívók, vagy 
a9 tüz által meg öletett , és a' gyúladás kez
detével el fzaladt Ellecíejmek fzáma reá 
megy mintegy 6o-ra. A' Várban marad-
také 's el. fogattaké pedig 140-re. • Ezek kö
zött van a' Desdar, vagy Vár-Kapitány 
Agha • Ali - Begh - BeJJirevits is , a' kit más 
14-Törökökkel eggyütt, nagy bátorsága 
Hidas- (Pionnier ) Főhadnagy Piringer Úr 
fogot té i , a'Nagykapu mellett lévő Xafza-
mátában; továbbá: Sufcub és •M.'ohaejJfed-
Beffirevits nevű Agák, és QggyOgya vagy 
Pap, Achmet nevezetű. Agha - ÉeJJirevits* 
nek vallása fzerént, reá ment volt a* T^eí-
tiri Lakosainak fzáma iaoa-ra: eV Szerént, 
és mivel 7\ettin körül is húllottanak el már 
ez előtt, külömbkü.lömbféle aíkalmatoíFá/jok-
kal looo-en az Ellenfég közzűl: tehát leg 
alább is lehet tenni 2 000* r e , BZ Oftrom* 
kezdetétől fogva, annak végéig való vefzte-
ségét az Ellenfégnek. ~- A5, nyerefég áll: 
17 külömbküíömbfélé nagyfágű 'ágyúkból, 
mellyek közzui a ' leg nagyobb tizenkettód-
fél; a'leg kiíTebb pedig 3 fontos. Továbbá 
66 mázsa puskaporból; 1067 golyóbisokba], 

és 
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és i IO'font dolgozatlan ónból. — A% Mieink 
közzül 10-en végezték életeket a* Vár' meg 
vétele napján; íebet 33-an kaptak: kiket a' 
T^ettin alatt meg hók, vagy meg febese-
dett több Vitézeinkkel eggyüvé fzámlalván: 
f i Emberünk' életébe került öízveséggel 
T^ettin Vára.— Sebeíieinknek fzáma átal-

jában aao-re megy. Ezek között vágynak, 
a' már meg nevezett Tifzt Urakon kivül: 
Ingen. Kap. Fuhrmann, Alhadn. Gvosdáno-
vits,'s F.Öhadn. Mihailovits, a* S^luini Reg. 
bol^ Fohadn. Olievác\- nzOguliniból; 7Áíz-
lótartó Pödörni, a' Durlachéból; és Csaják 
Aíhadn. a* Gyulai Szabadíeregébol. — Ma-* 
gafztalj-a'B. Devins, az Odrom' terhét hor
dozott egéfz Sereget; kiváltképpenvaló mó
don pedig a' SzappÓröket, állandóul ss még 
a' leg terhesebb munkákban is egy formán 
meg bizonyított hív kéfzségekról, és a leg 
nagyobb vefzéllyekkel is truttzolni mertt 
bátorfzivüségekröl. Név fzerént említi köz-
zülök: Öreg SappÖr $aboran%kit; Soos.f 
jír^oliny 9 Eímann^ és-Scurany iffjú Sappö-
röket; FÖ-Sappór Stignert ; 5s a' mellé
jek adatott ElintézŐjét a' Mináknak Lángért. 
— A* Tifzt Urak közzül, következendők 
külörnböztették meg magokat, a* Haditár
mester Úr' vallástétele fzerént, példás jó 
magok viselések 's különös buzgóságok által, 
a' már máíTzor meg nevezetteken kívül: G. 
M. Peharnik; az Ingen, rek közzül: Major 
Cerini; Kap. Fuhrmann:9 kire volt az emli--
tett Máior 'Űr^mse febedeífedése urán fő* 
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képpeti bízva az Oftrom' munkáinak el in
tézése; és a' melléje adatotc Martonit^ Y 
Bianchi Főhadnagyok; a5 Minőtök kozzíil: 
Kap. des Blénnes; a'Pattantyúsok'közzül:. 
öberftl, Ankenhrand;. a' már más alkalma-
toífággal meg, dítsért Főhadnagy Gallot j 's 
Főhadnagy Perccel. Továbbá: Likai Reg* 
béli- Kap. Stanheo-, ki az Árkolásokban Ma
jori fzolgálatokat tett; • Schröder Reg. béli 
Oberfter Aikamí; Preifcébéli Oberítlieut. 
Cajfati; Gyulai Szabadfetegebéii Hadnagy 
hang; Deutfchmeijier Reg. béli Záfzlótartó 
Schmid; S^luini Stutczos Záízlótartó Mali-
ner; Generálftabbéii Major Dumont; S^luU 
ni Reg. béli Oberftlieut. Knefevits; 's Fő
hadnagy Mihailovits. — Major Viefe Urat 
a' Theresid kúTebb Kerefztjével jutalmaz
ta meg Ó Felfége, 8. Devins Úr által 
hathatóífan 's igen eleven fzinekkei le festett 
erdemeire nézve; a' több meg ditsérf Tiízt 
Uraknak is , buzgó hívségekkel való külö
nös meg elégedését tetette nyilvánvalóvá; 
az Odromban izzadott Köz-Legénységnek 
pedig, a' Haditármester Úrnak kéréséhez 
képest, két napi zsoldot ofztogattatott. 

T^ettin Vára felöl, ezeket olvaffuk, 
egy magános Levélből, meíly az emiitett 
Várnál fekvő Táborunkból Júliusnak 29-dI-
kén költ: 

„Ezen Várnak tökélletps. le írását adui, majd 
éppen lehetetlenség. Nem is gondolhatná az ember, 
mínémü fekvése legyen, /ennek. &'kolzüdás hegyek 
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között, Tsak annak lehet valami jó képzelődése 
felöle, a' ki mind .kivi'ilrol, mind belolrol láthatta. 
A ' külső Fala két ölnyi magaffágú, melly et húrom 
ölnyinél fzaporább izéleüegii árok válaízt el a' belső 
Faltól. A' .Kaízamatákban jó formán el fér f>oo 
ember, 's nem tarthat bennek femmi is a' Bombáktól. 
Most nagyon meg romlottak. — Sok Római 's Magyar^ 
Régiségeket lehet itt találni. Kivűl Tzettinew , a* 
forrásnál illyeti felülírása- koporsó -ko fzemíéltetik : 
Hac igitur in fojfa nriuiejhunt Nobilis Qeovgii ojfn% 

diUi Gergvich Kabinienfís« Hunc tumulum fecit fnis 
Impenfs M. C . C C . C C , 

Más Tudósítás fzerént: %IF ky{ln* 
a? Vakfy Família' Tzimerét lehet látni. — E s e n em-> 
litett Tudósirásból, következendöket kivág
tunk még ide ikmní: A* Tzetthi volt Kom-
ffiendáns M2 efztendÖs Ember. Azt mondotta, hogy 
már most 6-dik Ostromára emlékezik Tzettin Várá
nak: de még egy meg vételére feni, a ' mostanin ki-
vili. Soha fem gondolta most is , hogy erre reá me-
heffünk. Már nyitva van , úgymond, előttetek egéíz 
BofznM. A' ti Vezéreteknek nagy Embernek kell 
lenni. — A' Várnak fzabadúlását efzkozleni akart 
ellenség Mfl0-.es Ki? - Khdtis közzé vette magát 's 
az ott lévő laposban, a' Kladusnitza vize tftentébeu 
táborozik, £ggyik~ réfze mindjárt Nagy-KI adu son 
alól Tzettin felé van fordulva; kétfségkivul azért ^ 
mivel /így gondol komit , hogy mi mihelyt Tzettin** 

1 fiel kéfzek lehetünk, leg ottan Kladusnak. vefízük 
utunkat. De a' metly tsak el marad talám mostaná
ban : mivel hogy mindenütt a9 Bék@íT!grÖl befízél* 
Jgnek. 

Magyar 
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Magyar Orf^ág. 
Srabóltsvármegyébol azt írják > hogy 

azon a téfzen igen fok tolvajságok estek 
mostanában; mellyre nézve eggyet értvén 
említett S^abóks Vármegye Bihar Várme
gyével , & Hajdú Városokkal,, \ Debrecen
nel ^ feles fzáTÍu Személlyek rendeltettek ki, 
kik külön külön tsomókban, minden gyanú* 
erdőket, piifztákat, tseréket és ligeteket el 
jának,'s a5 mi lézengő Bitangokat kaptak, azo
kat réíz fzerént a' Káltói, réíz izerént a* 
Debretxeni TörrJötzbe küldöttek. 

Anglia 
Következendő' új tsalásnak módja tör

tént nem igen fok idővel ez előtt London-
ban: Eggy oda való fő Kalmár, Levelet 
vefz egy nagy Amjlerdámi Kereskedőtől, 
mellynek értelme fzerént, el illantort egy 
meg hitt Legénnyé az emiitett pereskedőnek, 
's magával 7000 font Sterlinget érőLevele-
ket el emelt; melly fummát Frant^ia Or-
fzági Kalmárok' hagyomásstikra ofztogatott 
volt ki a' Kereskedő. A' Leveleknek meg 
esmerteto jeleik mind derekaffan elő voltak 
adva; *s 500 font Sterling jutalom volt a* 
kézhez Szolgáltatónak Ígérve. Tsak hamar 
azután, meg kinállya egy Zsidó a' Kalmárt, 
valamelly ao/ooo Liyráról való Levéllel, a* 
mellyben éppen fel tafáltatrak az Amfter-
dami Levé'ben elő adott jelek. Meg örül 
a' Kalmár ;~haza tsaija Zsidót, és hoífzas al
kudozás után , meg igén néki az 500 font 
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Sterlinget, ha a* lőport Leveleket mind által 
fogja néki adni. A' Zsidó, tnihelyest kezéT. 
hez kuporíthatta az fop fonr Sterlinget, ieg 
ottan.meg fzelelt. A' Kalmár,ír nagy öröm
mel Amfter dámba, hogy meg került a* veíz-
teség; demslly igen mgg háborodott, mi-
dón azt a' Válaízt kapai a' Kereskedőtől, 
hogy tőle egy Legénnyé íe fzökött meg. 
— A* Zsidót keresték mindenütt: de már 
akkor tsak a' hűltt helye volt, 

Oro}\ és Svéd Orfcág. 
Az Orofzok és Svédek között, Jul. p -

dikén 's io dikén történt Verekedésről más 
hangon beízéll egy Révaiból kök Levél, 
mint a5 Svéd Tudósítások. -— Oberítlieuu 
•Cronjlaédt, ki mindjárt a' Svéd Király után 
kormányozott, így emlékezik arról, faját 
neve alatt közönfégeífé •.tett Jelentésében: 

jjjul. ic-dikén, délelőtti tizedfél óra tájban, 
úgy annyira a' Svédelr rélzére hajlott a' Győzedelem, 
hogy hasonló példára, a Tengeri Hifroriákban találni 
nem lehet. Az ellenség egéflzen őTzve verettetett, 
és fzakdt, valamerre tsak izemével látott. Kit 
mondja t o v á b b á : Az egéfz könnyű hajós Sereg 
rajta volt tellyes erővel, hogy azt a' ditso hírt nevet 
fenn tarthaíía, mellyé t az el mák efztendöben Svenk-
fundnál mutatott vitézi ellentállásával, 's a' Fridricbs-
hámuál ebben az efztendöben nyert gyÖzedelmével 
fzerzett magának. Méltóvá t^tte magát, mind a'maga 
idejebélieknek, mind a' késő maradóinak is felöle 
való nagy Ítéletére.<* — Az emiitett Reváli 
Levélben ellenben e* vagyon: Annyi itt nál-

lunk 
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íunk a' Svéd Fogoly, hogy alig tudjuk hová tensii, 
A' S-venkfundnál 9-diken és icdiken történt Tsatáról 
érkezett hozzánk Tudósítás,, melly éppen nem ta^ 
gadja, hogy ott a' Svédeknek valamelly fzerentséjek 
ne lett volna; de hozzá tefzi, hogy az alkalmasint 
olly drágába jött nékiek, á'-miílyen árron magok fe 
kívánnának többé Győzedelmet vásárolni. — ' Leg 
fellyebb is úgy lehet ezen Történeret gondolni, mint 
eggy el hibázott Tsapást; melly ha el sült volna; 
íbkat nyertünk volna mi benne — el bibázása által 
ellenbén, nem igen fokát vefztünk. A' mi könnyű 
hajós Seregünk mindenkor feilyűl haladja még az 
ellenségét-— 's mi a'mi vefzteségünk ? ha azzal egybe 
vetjük,. melly volt a' Svédeknek Jul. 3-dikán: annyi
val is inkább, mivel a' Svéd nagy hajós Seregnek 
maradvánnyá, még mind ez ideig, be van a' mieink 
által kerítve Sveaburgban, éjs a napkeleti Tenger 
egéílzen hatalmunkban vagyon." 

Egy későbbi Stokholmi Tudósítás fzerént, nem 
elégedett me^ a' Svéd könnyű hajós Sereg, Jul. 10-
dikén vett gyözedelmével; hanem üzÖbe vette a' fza-
ladó Orofzokat, 's a' Svsnlfundi Szigetekben is mind 
fel kurkáfzta Őket, hová réfz fzerént tsónakokon, 
réfz fzerént pedig úfzva igen feles fzámmal vették 
volt magokat az ollyanok, kiknek hajójaikat öfzve 
rontották a' Svéd golyóbisok. Már Jul, 14-dikén, 
7000-re ment az Orofz Foglyoknak fzámok , kik kö
zött többen váltak 200 Tifzteknél. Nyertt ágyii 
pedig nyóltzadfél fzáz formán volt t' Svédek' kezek
ben. — Az emiitett Tudósítás, a5' Najfaui Hertzeg* 
fénnyen látását idja okául, az Örofzok' romlásoknak. 
Nem képzelhette (úgymond) a' Hertzes, hogy Ötét 

meg 
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Hieg lehetne verni; azért is olly vakmerőségre vete
medett, hogy a' Királyt eggy ollyan fzélben támadta 
meg, m#lly az Ö hajóit egyenéű'en a' Svéd partok
hoz ragadta, 's á'.melly miá viffza nem vonhatta ma
gát, midÖn kívántatott volna. — A' Hertzegnek más 
hibájául azt adja, hogy ö , nem hogy más hajóra 
fzállott volna süllyedő hajójáról; 's folytatta volna 
a' Kormányozást: hanem fogta magát h egy Svenk- -
jundi Szigetre, onnan ismét a* ízárazra föaladt; meíly-
nél fogva Kormányozó nélkül maradván: az Orofzok, I 
terméfzet fzerént még nagyobb zűrzavarba-' hozó'dtak. 
— A' fzárazon is fzerentsések voltak, más magános 
Levelek fzerént, a' Svédek. Mert Gen. Mayerfeldt 
eggy Orofz Sereget meg vert; 8oc-at közzüle el fo
gott, 's 16 ágyúját el nyerte. 

• f # * • .. * 

# * * * * 
A' Kaffai Distriktusnak Provinc. CommiíTzármsa 

T. Farkas Antal ü r , egy hafznösnés gy&a-yörködtetö 
foglahtií Könyvet fordítóit 's botsátott: világ eleibe, 
ílly Tzim alatt: Erkoltsi iskola, az az hufzonnégy 
'nyájas Hijioriák , a' melljek e Világnak fúrtsa tsdárd-
ságit^Jbk Tartományoknak tulajdonságit, V d lennek 
lé-v'd Embereknek úgy jó erkoltseijtet, mint gonofzrqtzéhá 
indulatjaikat mutatják. — -Hogy a' Forditó LTr nem 
kötötte magát azon nyelvnek betűihez, mellyen íra
tott volt elsőben a' KÖnyv, ez is jelenségül fzoigál-
hat annak, a' többek között, hogy a 15-dik Hiítoriá-
ban ezt dúdoltatja egy Doldo nevezetű nőtelen F&-
Neines Oiafz Emberrel: 

Jobb a' Papné, mint a' Pap; 
Mert a' Pap' tsak pirongat: 
De -a' Papné tzirogat; 
Pogátsát is ofztogat. ; 

Vefien két , Debretzenbsn pedig másfél forintom 
leket a' Nyomtatványt kapni. 

Költ Bétsben, Augustusnak 13-dik napján 1793, 
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